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Fala Cooperado 
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Coabra oferece aos cooperados na comerciali-
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EXPRESSO COABRA
O JORNAL BIMESTRAL DA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL

Na semana anterior à Assembléia Geral Ordinária, diretores, 
conselheiros e gestores da cooperativa reuniram-se com os cooperados 
de algumas regiões para realização das pré-assembleias. Nessas são 
apresentados e discutidos os assuntos que serão levados, 
posteriormente, para a assembleia: aprovação de contas, destinação de 
sobras, eleição de conselheiros entre outros. 

As reuniões, com boa participação, foram realizadas nas seguintes 
cidades:

Sorriso e Tangará da Serra/MT no dia 17/03 e no dia 18/03 e em 
Chapadão do Sul e Campo Grande/MS.

O modelo apresentou bons resultados com diversas sugestões sendo 
apresentados pelos cooperados.

Cooperados da Coabra reuniram-se na sede da OCB/MT no dia 26 de março, em Assembleia Geral Ordinária, para apresentar e 
discutir os resultados obtidos no exercício de 2013, para aprovação das metas estabelecidas para 2014, eleição do Conselho de 
Administração e do Conselho Fiscal, entre outros assuntos.
Os novos conselhos têm a seguinte composição:

COABRA REALIZA REUNIÕES COM COOPERADOS

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 2014

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Mandato 2014/2016

Odílio Balbinotti Filho – Presidente 
Neri José Chiarello - Vice Presidente

Otávio P. dos Santos - Diretor Financeiro
Cleto Webler (Coomisa)- Diretor Secretário  

 Luís Evandro Loeff- Conselheiro 

CONSELHO FISCAL

Mandato 2014/2015

Titular
 Marcelo Evandro Alves (Cooad) 
Antenor Massaki Utida (Caap)

Ademir José Pinesso (Conacentro)

Suplentes
Valdir Roque Jacobowski 

Fernando Luís Stoffel 
Celso Griesang

Parabenizamos todos os conselheiros eleitos por seu desprendimento em dar de seu tempo em favor do bem geral dos cooperados.

A Coabra começa 2014 participando das princi- 
pais feiras do agronegócio nos estados do                 
MT e MS

Meu Papel Na Coabra



 Antônio Andrade - Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
“ O Cooperativismo é um segmento fundamental no País para geração de emprego, renda e no desenvolvimento de ações para estimular o relacionamento do cooperado e de sua família com a comunidade"
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Hélvio Alberto Fiedler
Está no cargo desde 01/10/2009PALAVRA DO NOSSO DIRETOR

Novos cooperados assumiram funções nos Conselhos de Administração e Fiscal da 
Coabra agora em março na Assembleia Geral Ordinária. As contas foram aprovadas e 
foi decidida a distribuição das sobras, parte incorporando ao capital e parte devolvida 
em dinheiro aos cooperados que movimentaram em 2013. Antes da assembleia foram 
realizadas reuniões regionais e nelas surgiram algumas boas sugestões e cobranças. 
Uma delas com respeito ao reembolso das perdas de 2012. Como nem todos fizeram 
sua parte, um cooperado apontou ser injusta a situação e sugeriu um novo prazo para o 
recolhimento, após o que começarão a incidir multa e juros de mora. A assembleia 
discutiu bastante o assunto e aprovou a nova cobrança com prazo até 31 de maio 
próximo. Desagradável, mas justo com os que cumprem com suas obrigações. 
Decisões importantes do Conselho da Coabra foram referendadas na AGO como a 
que define os ressarcimentos de custos de administração e retenção de capital e, 

sobretudo, a que determina redução da integralização mínima de capital para os casos específicos de herdeiros, 
parceiros e pessoas físicas que passem a atuar como jurídicas. Penso que poderemos resolver situações que travavam 
a associação de novos cooperados. Solicite informações. O Celso Ricardo já assumiu seus trabalhos na região do 
Araguaia, tendo como base Querência. Note os eventos que a Coabra prestigiou com sua participação e informe-nos 
se houver outros em sua região para o setor de Marketing ver se é possível participar. Não esqueça: Consulte sua 
cooperativa antes de fechar os negócios. Sempre teremos uma boa opinião para lhe dar e muitas vezes também um 
bom negócio para lhe oferecer.
                                           
                                                                                                                                                   Até a próxima edição.                                     

FALA COOPERADO Otávio Palmeiras dos Santos - Conselho de Administração 
Cooperado desde 30/04/2000 – Matricula 39 
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Antes de falar da Coabra e como ela se insere no 
mercado, eu preciso dizer o seguinte: para nós 
agricultores, que trabalhamos e vivemos a 
agricultura, esta atividade que acima de todas as 
dificuldades que enfrentamos cotidianamente, que 
independe de nós, e que só o agricultor sabe, ela é 
para nós também por demais gratificante. 
Gratificante, porque nós que moramos no campo, 
temos em nossas mãos a oportunidade de produzir 
alimentos, contribuindo dessa forma, para saciar os 
urbanos, que muitas das vezes não entendem, nem 
valorizam tudo aquilo, que todos os dias chega no 
seu prato, e que sacia a sua fome. Falando ainda da 
satisfação de estar gerando empregos e renda para 
uma boa parte da população. E produzir alimentos, 
envolve toda uma cadeia onde todos os “elos”, têm 
a sua importância. E nessa cadeia é que está 
inserida a Coabra, cujo papel, vem desempenhando 
e cumprindo a finalidade para a qual foi criada, ou 
seja, por ser uma empresa nossa, ela veio para 

marcar presença num elo dessa cadeia de produção, 
que é entre outros, a viabilização de fertilizantes. 
Sabemos que esse elo, os fertilizantes não só no 
Brasil, mas em todo o mundo, está concentrado nas 
mãos de poucos fornecedores, e que em função 
disso, é ditado o preço final, para nós agricultores, e 
que assim implica no nosso custo de produção, que 
por sua vez, implica juntamente com os outros elos 
da cadeia, na margem de retorno da atividade. Para 
mim, que estou vivendo a Coabra agora com 
intensidade, mesmo porque tenho sim, a satisfação 
de integrar o seu conselho de administração, 
liderada pelo companheiro presidente Odílio 
Balbinotti, posso dizer sem sombras de dúvidas, é 
hoje a mais bem estruturada empresa, das criadas 
pelos agricultores, aqui no mato grosso. E isso, 
conseguimos através da excelente equipe de 
gestão, conduzida pelo nosso diretor-executivo, o 
companheiro Hélvio, de competência reconhecida 
por onde tem passado, e que com uma feliz 
contratação, trouxe a consultoria altamente 
profissional do companheiro Celso Fajardo e 
juntos, com o mesmo quadro interno, estão 
realizando uma verdadeira transformação na 
Coabra. Dizendo ainda: como é gratificante, ver 
uma equipe, motivada e comprometida! Isso é 
notório. Assim, só pode render frutos para os 
associados/cooperados. E esse é o objetivo. Eu 
par t icularmente  sou um entusias ta  pelo 
coopera t iv i smo,  com responsab i l idade .                          
O cooperativismo, que através de uma legislação 
específica, leva as pessoas a atuarem de forma 
solidária, com ética, com justiça, de forma 
igualitária, para atender as aspirações em comum. 

Por tudo isso que está acontecendo com a Coabra, 
podemos afirmar que ela está cumprindo muito 
bem, o seu papel como cooperativa. Voltando ao 
carro-chefe da Coabra, que é o fornecimento de 
fertilizantes, podemos dizer de uma situação que 
não é muito percebida pela maioria de nós 
agricultores, e que eu também só comecei a 
perceber a partir de minha participação mais ativa 
junto à Coabra, que é o fator que eu chamo de 
balizamento de preços.  A participação da Coabra 
no mercado, mesmo ainda com um pequeno market 
share, tem contribuído para segurar o preço dos 
fertilizantes em níveis ainda suportáveis; já que 
este item da composição do custo de produção 
corresponde por volta de 30% do mesmo. 
Significativo, portanto. Pois como não visando 
lucros, ela, ao final de cada exercício, distribui as 
possíveis sobras do ano, entre os associados/ 
/cooperados. Pra nossa satisfação maior, este ano, 
mesmo que pequena, já tivemos a distribuição de 
parte das sobras. Isso é muito importante. Salvo 
engano, esta é a primeira vez. Esta, com certeza, são 
também, uma forma de agregarmos valor à nossa 
atividade. Assim, vislumbro, um futuro promissor 
para esta nossa empresa, a Coabra. Temos mais 
situações interessantes pra abordarmos sobre as 
mudanças que estão sendo implementadas na 
Coabra, mas estas ficam para uma próxima 
oportunidade. Quero aqui agradecer o ensejo de 
falar através deste Expresso Coabra, para todos os 
nossos companheiros associados/cooperados e 
colaboradores. 

                                     Saudações cooperativistas.                                                                                                                



‘‘A capacidade de sucesso da economia brasileira passa pela agricultura. Ela é como um braço estratégico do desenvolvimento nacional’’
Gleisi Hoffmann - Ministra-chefe da Casa Civil
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A COABRA COMEÇA 2014 PARTICIPANDO DAS PRINCIPAIS FEIRAS DO AGRONEGÓCIO NOS ESTADOS DO MT E MS

MEU PAPEL NA COABRA
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Eu, Heberton Lucas de Melo, Engenheiro Agrônomo, Consultor Comercial de 
aVendas da Coabra desde setembro de 2011, tenho a honra de participar da 11  edição 

do Expresso Coabra.

Atuo na comercialização de insumos agrícolas nas regiões Sul do Estado do Mato 

Grosso e junto com a equipe comercial procuramos atender os nossos cooperados de 

maneira personalizada, focando em suas necessidades, buscando as melhores 

condições comerciais disponíveis no mercado e com isso fortalecendo os associados 

e consequentemente a cooperativa.

Durante estes 03 anos e meio como integrante do quadro de pessoal, vivenciei uma 

gestão participativa e o crescimento contínuo da cooperativa.

Parabenizo a Coabra pelas conquistas no âmbito corporativo e nas unidades de 

negócio e agradeço a oportunidade de fazer parte desta grande cooperativa e da 

equipe que a constitui.

Como Consultor Comercial de Vendas, me coloco a disposição de todos os 

associados no celular (65) 8142-0776 ou e-mail heberton.melo@coabra.coop.br

 

Heberton Lucas de Melo
Consultor Comercial de Vendas- Sul/Sudeste - MT

(Fonte: Livia Losi - Analista Comercial de Produtos Agrícolas)

Pensando na hora da virada nesse mês de Março a Coabra esteve presente em dois grandes eventos. 

Começamos em Chapadão do Sul/MS nos dias 12 e 13 de março com a presença da equipe comercial 

na TecnoAgro 2014 e entre os dias 25 a 28 de março marcamos nossa presença na Show Safra BR163 

em Lucas do Rio Verde/MT. 

Nesses eventos buscamos levar aos nossos cooperados novas oportunidades de negócios em 

Defensivos, Grãos e Algodão e tivemos a oportunidade de ouvir as necessidades de cada um.

 
 
 
 

 

  
  

 
 

TECNOAGRO 2014 SHOW SAFRA BR163
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* Colaboradores da Coabra 

 No dia 26 de Março 
ocorreu a Reunião conjunta dos 
conselhos de Administração e Fiscal. 

Foram tratados assuntos relativos ao 
fechamento do exercícios 2013 para a Assembléia 
Geral.

01/Mar - José Lázaro da Silva
05/Mar - Adriano Loeff
07/Mar - Darci Eichelt
08/Mar - Telmo Roverno Roos
08/Mar - Jaime Moller
08/Mar - Levino José Sperafico
09/Mar - João Carlos Fiorese
10/Mar - Jerry Cambuhy
11/Mar - Rubem Krug
14/Mar - José Tiecher 
14/Mar - Tuliana Piovesan Vasconcelos*
15/Mar - Itacir José Picinin
15/Mar - Hecilda Therezinha Mellão Cecchi
15/Mar - José Luis Toesca de Aquino
18/Mar - Paulo Cesar Favaro Motta
19/Mar - Arilton Cesar Riedi
20/Mar - Odelir Antônio Balbinotti
23/Mar - Cirineu de Aguiar
23/Mar - Eleno Herr
23/Mar - Valdinei Masutti
23/Mar - Carlos Vian
24/Mar - Rosemari Konageski Vigolo
25/Mar - Leoncio de Souza Brito Filho
25/Mar - Wandercy Cirilo de Souza*

26/Mar - Carlos Simão Introvini
27/Mar - Antônio Brunetta
27/Mar - Neri José Chiarello
27/Mar - Marinês Christófolli Parisenti
27/Mar - Sirlei Pinto Zago*
28/Mar - Arilton Pereira
28/Mar - Wilson Roque Pozzobon
29/Mar - Jonas Dal Molin
30/Mar - Celso Griesang 
31/Mar - Harri Pscheidt
31/Mar - Denis Sperafico e Outro
04/Abr - Giancarlo Brighenti
04/Abr - Samuel Erny Chritófolli Parisenti
06/Abr - Zildinei Panta Pereira
06/Abr - Hilário Renato Piccini
07/Abr - Carlos Alberto Saenger Oliveira
08/Abr - Livia Creste Losi *
10/Abr - Lisandra Zamboni
11/Abr - Gustavo Vigano Piccoli
11/Abr - Raffael Alberto Laurani
12/Abr - Evaldo Mulinari
12/Abr - Alessandra Baleche de Oliveira *

14/Abr - José Roberto Machado
15/Abr - Eloni Carlos Mariani
15/Abr - Cirlei Ana Favaretti Smaniotto
15/Abr - Carlos Eduardo Jorge Rente Júnior * 
17/Abr - Flori Luiz Binotti
18/Abr - Orlando Moreira Jacques
18/Abr - Fernanda Roza Brum * 
19/Abr - José Jacintho Neto
20/Abr - Edson Fermino Bacchi
21/Abr - Jan arie Nicolaas Breure
22/Abr - José Carlos Laurani
23/Abr - João Gilberto Marcondes
24/Abr - Enio Daltaro Amaral Rolim
24/Abr - Eleida Moreira Jacques
27/Abr - Luiz Alberto Verle
27/Abr - Mauro Fernando Schaedler
28/Abr - Giorgio Nava
29/Abr - Orlando Henrique F. Polato
29/Abr - Rui Carlos Ottoni Prado
29/Abr - Agostinho Francisco Ludwig
29/Abr - Livio José Andrighetti

 A Reunião de S&OP ocorreu no dia 01 de Abril, foram 

tratados assuntos relativos às Projeções de vendas e entregas de 

Fertilizantes e Produtos Agrícolas, entre outros assuntos. 

 A comemoração de aniversário dos colaboradores 

ocorreu em 31 de Março.   

COABRA OFERECE COMODIDADE AOS COOPERADOS NA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS

A COABRA visando oferecer aos seus cooperados maior comodidade na comercialização de grãos e plumas 

disponibiliza o setor de produtos agrícolas  com as seguintes oportunidades:

Algumas oportunidades oferecidas pelo setor de comercialização de produtos agrícolas:

• Comercialização de Grãos, Plumas e Caroço de Algodão;

• Informações constantes das tendências do mercado agrícola brasileiro e internacional, com 

acompanhamento diário das Bolsas de Chicago e Nova York;

• Análise de viabilidade financeira, tributária e fiscal;
• Acompanhamento integral dos processos, desde a venda até o pagamento;

• Acesso ao mercado de Minas Gerais, que com sua expressiva indústria têxtil possibilita a realização de 

excelentes negócios à pluma dos nossos cooperados;

 Temos excelentes negócios esperando por vocês. Façam-nos um contato!

Equipe Comercial de Produtos Agrícolas (Soja, Milho, Algodão (pluma e caroço)):

· Christiano Bier (65) 2128-3500 / (65) 9907-3616
·F ernando Souza (65) 2128-3511 / (65) 9915-5419
·L ívia Creste Losi (65) 2128-3505

ANIVERSARIANTES
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